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ESPERANTO:

ĈU LINGVO?, ĈU MOVADO?

Ĉiu eklernanto de la lingvo Esperanto rigardas la 
aktivecon de la esperantistoj: ilian agadon, lernadon, 
instruadon, sindonemon, propagandon, kongresadon, 
renkontiĝadon ktp. En ĉiu aktivado estas manifestata la 
propagandemon, aŭ la sindoneman kaj senpagan laboron por 
varbi novajn esperantistojn, kaj iom po6t iom la 
novbakita esperantisto estas ensorbigita senkonscie de 
la disvastigata movado.

Sun estas la momento por halti kaj hezite mediti. Ĉu 
Esperanto estas lingvo aŭ movado?. Se lingvo, kion faras 
la movado? Se movado, kion faras la lingvo? Si ŝanĝas la 
demandon kaj diras, Ĉu la lingvo vivos sen movado? Ĉu la 
movado, sen lingvo? Ii rekte konkludas jesante: 
Esperanto estas movado kaj lingvo samtempte. Kie ni 
povus lerni esperanton sen la movado?

Ĉiu lernanto de iu ajn lingvo, devas vojaĝi al la 
koresponda lando por praktiki kaj konstati sian 
vortprovizon, pruvi sian parolnivelon, streĉi la menson 
ĉe embarasaj situacioj. Ii devas fari la samon por la 
lingvo Esperanto. Cu ne estas Esperantujo iu ajn 
renkontiĝo aŭ kongreso? Kiu do kapablus organizi 
Esperantujon sen "la movado"?



Kompreneble, la mitoj estas praideoj; la simboloj 
aspektas aparteni al unu geto aŭ partio; la interna ideo 
ne placas al novaj generacioj; publika propagando 
ridindigas la situacion, ktp. Sed ne por tio ni devas 
degeligi Ĉiun movadkonstruon, tio daŭras kaj finiĝos 
kiam la lingvo Esperanta estus prenata kiel propaĵo de 
nacia aŭ internacia registaro, kiam estos institucio en 
Universitatoj, kaj devigata studado en bazaj kaj mezaj 
lernejoj. Tiam, la movado malaperos, ne funkcios, restos 
sen senca ekzistado.

Momente, kiu eksaliĝas de la Grupoj kaj Esperantaj 
Asocioj, (tio estas de la Movado) similas nedankema. Cu 
izolite povos praktiki la paroladon? Eble li estas fiera 
persono kiu sendepende povos daŭri pli perfekte ol kune; 
Cu liaj ideoj estas pli perfektaj ol tiuj de la 
grupanoj?

Hi devos pripensi pli bonan solvon, pli aktualan 
aspekton por la Movado ol flankigi ĝin. La Manifesto de 
Raŭmo (1980) ŝajnas ĝian identecon disigante Esperanton 
de la pracelaj sloganoj: Esperanto estas la dua lingvo. 
Esperanto estas komenco de paco. Sennacia lingvo estas 
pli demokrata ol la imperiismo de devigata nacia lingvo, 
ktp. La Manifesto celas disvastigi Esperanton realigante 
pozitivajn valorojn:

- propedeŭtiko por lingvoinstruado
- kontaktoj inter ordinaraj homoj
- kontaktoj sendiskriminaciaj
- novtipa internacia kulturo

Da, la propra kulturo de Esperanto, uzi ĝin kiel 
laborlingvon, uzi ĝin en internaciaj rilatoj, atingos ke 
la kleraj homoj lernu Esperanton por koni interesajn 
konkludojn de la parolataj temoj, eseoj, verkoj, 
publikaĵoj, indaj legaĵoj. Ankaŭ ni konkludas per la 
Proklamo de Voss (1991): la cela al kvalito estas 
laŭdinda, sed necesas konstati, ke la kvalito plej ofte 
fontas el kvanto".

Internaciaj kongresoj kaj renkontiĝoj estas esencaj 
por la asimiligo de homoj al nia lingva komunumo, ofte 
kongresi estas la plej efika maniero por lerni, instrui 
kaj propagandi (pardonu se mi diras propagandi) Cu vi 
povos sola, sen Movado?

Johano-Antono
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zs.
Cu vi jam pagis vian jaran abonkoti- 

zon al la Valencia Esperanto-Grupo por 
l991.?

Rememoru ke ĝi estas 3.000 ptoj. por 
plenrajta ano kaj 1.500 ptoj. por 
subtenanta membro kaj vi povas aboni per 
banka pago al la konto:

BANCAJA
Varbagentejo n£ 9 - Fdo. Catdlico 

konto n2 0009 3101169604 
Valencia Esperanto-Grupo

Por tiuj malmultaj samideanoj kiuj 
ofte forgesas la jarkotizon, nun estas 
taŭga tempo por pagi la jaron 1992 kaj 
kovri la ŝuldon de 1991.



BIBLIOTEKA FAKO

MALLONGAJ NOVAĴOJ

Unu el la plej gravaj celoj de la Valencia Esperanto- 
Biblioteko estas la helpo al la bibliotekistino de la 
Publika Biblioteko kaj Revuaro de Valencio en la placo 
de Maguncia. La Grupo sendis noton al la ĉefurbestrino 
por informi ŝin pri tia laboro.

Se vi deziras koni la novan funkcion, petu al la 
bibliotekisto kopion de la “Interna Normaro de la 
Biblioteko de VEG." Socianoj de la Biblioteko kaj aliaj 
Bibliotekoj ricevos ĝin frue.

Ni bezonas grandan ŝrankon por enmeti librojn. Cu vi 
povas helpi nin? Prefere metala, kun bretoj delokeblaj, 
surrelaj kristalaj pordoj, kaj 2 metroj alta, 1'8 longa 
kaj 0'3 larĝa, proksimume. Telefonu al nia automata 
respondilo, 384 96 16. Dankon!.

En Burjasot estas nun jam preskaŭ finita malgrandeta 
biblioteko por la nova Grupo Esperanto Rondeto. Se vi 
havas iun libron troa, bonvolu doni ĝin al:

ESPERANTO RONDETO - <Agrupacion Musical "Los Silos") 
c/ Concepcion Arenal, 10 - 46100 BURJASOT

Ni invitas ĉiujn esperan- 
tajn bibliotekistojn aligi 
al ANABAD

Se vi havas anekdoton pri 
la historio de la esperanta 
movado en la Valencia Komu- 
numo, vi povas helpi multege 
sendante ĝin al nia samidea- 
no Juan Antonio, kiu bezonas 
pli da notoj por fini sian 
historion kaj eldoni ĝin por 
la Universala Kongreso de 
Valencio 1993.

Diskunigu la vivon de Za- 
menhof per tiu ci teatraĵo.

Aĉetu ĝin po 500 ptoj. 
Circunvalacion, 100, 22. -

MARTIN CAMPKUBi PUIGNERO

ZAMENHOF,
DOCTOR ESPERANTO

aŭtoro, en stratoal la
080240 MANRESA
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estos la 23-33 de majo. Sed

Decido de 28 VEF Kongreso 
estis: "... estantece la 
Kongreso okazos la trian 
semajnofinon post Pasko 
se ĝi ne koincidos dum 
monato majo, ĉar en tia 
okaza ĝi revenos al la 
dua semajnofino post 
Pasko".

En 1992 la tria semaj - 
nofino post pasko estos 
la 98-108 de majo; do 
reveninte al la dua, ĝi 
en tiaj datoj okazos la

Hispana Kongresa, kaj la Daŭra Estraro, post konsulti la 
prezidantojn de federaciita! grupoj, decidis ke la

3* VEF KONGRESO 
okazos la 

27Ŝ-28® junio 1992 
en Callosa del Segura

Samideanoj el Callosa kaj Alakanto vigle laboras por 
ke ĝi ne estu rutina kongreso, sed alloga, kun:

- Arta prelego
- Esperanta ekspozicio
- Muzika koncerto
- Vesperfestivalo
- Vizito al la urbo
- Esperanta kino
- I.L.E.I. ekzamenoj
- Kunlaborado kun la

788 UIIVERSALA
ESPERAITO KONGRESO

- Omaĝo al Sro. Francisco 
Zaragoza Ruiz
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Ankaŭ Alakanto klopodas gastigi samideanojn el geme- 
lita urbo Riga, por krei veran internacian etoson.

En venonta "Valencia Luno" ni informos pri pli detala 
kaj konkreta programo kaj aliĝilo. Iun, direktu viajn 
sugestojn al
- Sro. Josĝ M8 Bernabeu Franco - Gral Primo Rivera, 6

03360 CALLOSA DEL SEGURA aŭ
- V.E.F. - G.V. Fda. Catolico, 45, 38 - 46008 VALENCIO



Universala Esperanto-Asocio
«n tomuttaj rtMgj kun UN kaj Unesko

Centra Oficejo: Nieuwe Binnenweg 178, 3015 BJ Rottardam, Nederlando 
Telefono <-3110 43« 10 44 / 436 15 39 / Telefero 436 1751 / Tetokeo 23721 use ni

Grupo Esperanto de Valencia
G. V. Fernando el Catdlico 45-3a
E-46008 Valencia
Hi spanu j o/Span je

Roterdamo, la 2-an de decembro 1991

Via uea-kodo: gesv-s

Kara kolego,

Ni redaktoroj estas bonŝancaj. Nuntempe ni povas prezenti al niaj 
legantoj unu el la plej ekscitaj fazoj en la historio de Esperanto: 
epokon de tutmondigo.

UEA estas kvazaŭ simbolo de tiu tutmondiĝo. En la lastaj jaroj ade 
aliĝas al ĝi novaj landaj asocioj el ekster Eŭropo. Samtempe ĝi donas 
pli kaj pli da helpo al la multaj naskiĝantaj movadoj ue Afriko kaj 
Azio.

Estas ĝojige, ke niaj membroj tiom bone komprenas tiun rolon kaj mala- 
vare subtenas ĝin. En la lastaj kvin jaroj la individua membraro de 
UEA kreskis de 6 679 en 1986 ĝis pli ol 8 OOO en 1991. Unuafoje post 
la dudekaj jaroj UEA atingis tian ciferon — kaj tio certe bone 
aŭguras por nia movado kiel tuto.

Nun ni petas vian helpon daŭrigi tiun kreskon. Ĉi-kune vi ricevas 
prespretan anoncon por via revuo. Ni esperas, ke en unu el la venon- 
taj numeroj vi povos trovi spacon por aperigi ĝin. Kaj ni volas sub- 
streki, ke ne temas nur pri unudirekta helpo. Per membrigo en UEA, la 
esperantistoj en via lando aŭ fako ricevos pli da informoj, pli da 
ŝancoj por internacia agado. Ili povos aktivi pli multe kaj pli 
efike, ankaŭ por landaj kaj fakaj celoj.

Cetere, ni tre volonte ricevos komentojn aŭ proponojn pri la mem- 
brokampanjo de UEA. Ĝian celon de 10 OOO membroj ni certe atingos nur 
per komuna klopodo; kun la konscio, ke ĝi helpas al ni ĉiuj.

Kun sinceraj bondeziroj por via redakta laboro, 
elkore dankas kaj salutas

Mark Fettes 
redaktoro de "Esperanto”

PoStĉekkontoj Poŝta Banko Nederlando 37 89 64 (ĝiroficejo Den Haag); Svedio 74374-0. Svislando 12-2310-0 Bankoj. Bank Meesi Hope, Postbus 749.
3000 AS Rotterdam konto: 25.52.89.804 Amro Bank. Postbus 949, 3000 DD Rotterdam, konto 42.60.51.599
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Kiel vi vidas, sen UEA la Esperanto- 
komunumo estus apenaŭ rekonebla. 
Cd perdus multon. Ia' sian sencon.

Per membriĝo en UEA aŭ ĝia junulara sekcio TEJO,
vi aliĝas al tutmonda reto de pli ol 8 OOO individuoj
kaj 100 landaj kaj fakaj asocioj. Viaj estas:

La kontaktoj...
La Jarlibro de UEA kaj 
la Pasporta Servo de TEJO 
malfermas al vi mondon sen limoj.

La eldonaĵoj...
La plej kompleta Esperanta 
libroservo regalos vin en 1992 
per sia renovigita katalogo de 
pli ol 3 000 libroj, kasedoj, 
vidbendoj kaj multe pli.

La kunlaboro...
La revuoj Esperanto, TEJO-tutmonde 
kaj Kontakto donas unike vastan 
perspektivon pri nia movado.
Jen ĉio por efike aktivi, inkluzive optimismon!

Ne manku al nia komunumo. Aliĝu al UEA.

Sendu viajn kompletajn nomon kaj adreson, profesion kaj nasklĝdaton kun vla kotizo
(vd. kotlztabelon sube) al vla landa peranto:

S-ro Juan Azcutnaga Vlerna, General Drivita 127, portal 7, 2« Izda, 39007 Santander.

MA Membro-Abonanto (ricevas la Jarlibron kaj revuon Esperanto), 3900 p-toj 
MA-T Juna Membro-Abonanto (ĝis 29 jaroj-ricevas ankaŭ Kontakto-n), 3900 p-toj 
MJ Membro kun Jarlibro (ricevas la Jarlibron, sed ne la revuon), 1560 p-toj
MJ-T Juna Membro kun Jarlibro (ĝis 29 Jaroj-ricevas ankaŭ Kontakto-n), 1560 p-toj 
MG Membro kun Gvidlibro (minimuma kategorio), 625 p-toj
DM Dumviva Membro (ricevas la Jarlibron kaj revuon dum la tuta vivo), 97500 p-toj
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PROTOKOLO DE LA VIZITO DE LA 
KOMISIONO DE U.E.A. AL VALENCIO

Merkredon, 6 novembro 1991

Alveno de la komisiono de UEA, sinjaroj Simo Miloje- 
vic kaj Sikola Rasic al la flughaveno de Valencio. Tie 
atendis ilin kelkaj lokaj samideanoj. Post akompani la 
alvenintojn al la Hotelo Expo, oni vizitis la lokan 
asocion, kie 'ĉeestis kelkaj samideanoj, kaj ekkomenciĝis 
la unuaj interparoloj kaj interkonatiĝoj.

Ĵaŭdon, 7 novembro 1991

Je la 10-a matene, vizito al la Katedralo, por antaŭ- 
taksi la eblecon okazigi tie la Ekumenan Diservon de la 
UK. Je la 11-a, oficiala akcepto de la urbestrino de 
Valencio al la komisiono, al kiu akompanis Augusto 
Casquero, provizora prezidanto de la LKK, Josĝ PĜrez, 
prezidanto de la loka asocio kaj Santiago Miquel, 
kasisto de la LKK. Post la vizito al la urbestrino oni 
havis okazon paroli mallonge kun la Skabeno pri kulturo, 
kiu promesis helpi la UK-on. Post tio oni iris por manĝi 
kaj paroli pri la UK al la hejmo de s-ro. Casquero. 
Postagmeze oni vizitis du kongres-entreprenojn, SERIHTER 
kaj Europea de Congresos.

Vendredon. S novembra 1991

Je la 9'30 de la mateno, 
vizito al la Konsilantaro 
pri Kulturo de la Valencia 
Aŭtonoma Komunumo, kie oni 
parolis kun la reprezen- 
tanto de la Konsilanto, kaj 
al kiu oni informis pri la 
bezonoj de la UK.

Post tio, oni vizitis la 
"Palau de la Mŭsica", kiu



probable estos la kongresejo. Al tiu vizito akompanis 
esperantisto kiu deĵoras tie, kaj kiu povos esti granda 
helpo tie dum la kongreso.

Post la vizito al la "Palau de la Musica" la 
komisiono de UEA kune kun Santiago Miquel, Juan Fontecha 
(direktoro de la Esperanto Fondaĵo "Fernando Soler") kaj 
Augusto Casquero, vojaĝis al la proksima vilaĝo Cheste, 
por viziti la Laboristan Universitato-n, kiu havas 
teatron por 6.000 personoj, manĝejojn por 3.000 kaj 
dormoĉambrojn por 1.000. Gi povus esti eventuale uzata 
por la inaŭguro de la UK, aŭ por loĝigi tie kongresanojn 
aŭ eĉ por aliaj aranĝoj de la UK.

Posttagmeze oni vizitis aliajn du kongresentreprenojn 
nome KATOVAL kaj GRUPO IBERIA.

Sabaton, 9 novembro 1991

Je la 10-a matene komenciĝis la laborkunveno de la 
komisiono de UEA, la provizora LKK kaj esperantistoj 
lokaj kaj el aliaj urboj. Entute ĉeestis 23 samideanoj 
el Valencio, Cheste, Castellon, Alakanto, Barcelono kaj 
Callosa de Segura. Tio okazis ĉe la sidejo de la loka 
asocio.

Post mallonga prezentado fare de Augusto Casquero, la 
Generala Direktoro de la Centra Oficejo, s-ro Milojevic, 
parolis amplekse al la samideanaro pri kio estas kaj 
signifas UK en la Esperanta movado.

Poste s-ro Rasic, ankaŭ amplekse, parolis detale pri 
la organizado de UK. Kataluna samideano, Manuel Lopez, 
prezentis la peton okazigi la Antaŭkongreson en Katalu- 
nio. Ankaŭ oni legis telefakson 
oni petis okazigi la Postkon- 
greson en Murcio.

Post tiuj petoj oni komen- 
cis, punkton post punkto, 
analizi la kongresan 
operaelaron.

Oni faris paŭzon 
por iri al la restorario 
Nevada, kie oni bankedetis 
kun ĉeesto de 34 samideanoj.

Post la manĝado oni iris 
denove al la loka asocio, por
daŭrigi la laborkunsidon. Oni 
unuajn punktojn de la kongresa operaciaro.

Diversaj membroj de la LKK kaj unuopaj lokaj samidea- 
noj starigis demandojn kaj faris proponojn, inter kiuj

senditan el Murcio, kie

traktis entute la 28



troviĝis Alberto Bermell (junularaj aranĝoj), Rafael Pe- 
ris (oficiala poŝtmarko kaj poŝtstampo, kaj rilatoj kun 
fervojoj), Jos6 Afto (infana kongreseto), Juan Antonio 
Gimenez (Infana Kongreseto kak ILEI Konferenco), Josĝ 
Martinez (komercaj rilatoj), Juan Fontecha (vicprezidan- 
to de LKK kaj rilatoj interalie kun urbaj transport- 
entreprenoj), PĜrez Sempere (kongresejestro), k.t.p.

Oni parolis poste pri la diversaj projektoj de logo- 
tipo por la UK kaj oni prezentis kelkajn al la 
komisiono.

Pri la Kongresa Temo, oni klarigis al la komisiono ke 
la prezidanto de Hispana Esperanto Federacio kaj la 
doktorino Rafaela Uruefia jam komencis zorgi pri tia. 
Sinjoro Milojevic diris ke eble estus bona afero ke la 
doktorino Uruefia estu la rektoro de la Internacia 
Kongresa Universitato (IKU),

Je la sesa horo oni haltis la kunvenon. Poste la 
komisiono de UEA kaj Augusto Casquero kaj edzino "ĉeestis 
al koncerto en la “Palau de la Musica" per invito de la 
Urbodomo.

Dinaikĉcm,, 10 novembro 1991

Matene oni vizitis en la apuda vilaĝo Paterna la 
lernejon "La Salle" kiel ebleco por okazigi tie la 
Infanan Kongreseton 
aŭ eĉ la Konferencon 
de ILEI. Post tio ni 
alveturis al Masama- 
grell, por viziti 
tien alian infanler- 
nejon: "San Lorenzo
de Brindle", ankaŭ 
taŭg^>or tiuj aran- 
ĝoj. Post tio oni 
vizitis la Interna- 
cian Foirejon de Va- 
lencio, ebla alter- 
nativa por kongrese- 
jo.

Posttagmeze, akompanataj de JosĜ Afio, la komisiono 
vizitis la luksan hotelon Astoria kaj du universitatajn
restadejojn.

Lundon, 11 novembro 1991

Foriro de la komisiono de U.E.A.



POR KONGRESUMI:

PROVIZORA 
LABORELANO

La longa sperto de UEA pri 
organizado de Universalaj 
Kongresoj, permesas al ĝi tre 
detale kaj skribite plani es- 
tontan agon kaj antaŭvidi tre 
klare kie, kiam, kia kaj kiom 
da homaj kaj materialaj rime- 
doj oni bezonos por bone 
aranĝi tiun eventon.

Tiel, ni jam povas antaŭ- 
kalkuli ke dum kelkaj faroj 

VALENCIO 1993

de la kongreso ni bezonos pli ol kvardek helpantojn: la 
unuan tagon por la akcepto kaj gvidado de kongresistoj 
kaj disdono de dokumentoj, kaj la ekskursan tagon por 
roli kiel Ĉiĉeronoj.

Do, Ĉiuj kiuj deziras helpi persone Univesalan 
Kongreson, certe havos taŭgan laboron.
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HISPANA KONGRESO
DE ESPERANTO — NERIDA
305 aprilo — 3^ majo 1992

Sendu la aliĝilon al la Prezidanto de la LKK, 
sro. Francisco Cabezas Jimenez
Apartado 431
06800 HERIDA (Badajoz)

77ŝ UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO — VIENO
275 Julio — 15 aŭgusto 1992

Kuniĝu al la granda valencia teamo kiu intencas 
partopreni en tiu kongreso, kiu estos la antaŭĉambro de 
la Valencia Universala Kongreso

Oni projektas karavanon por malgrandigi la koston kaj 
viziti ankaŭ ĉirkaŭaĵajn, eble Pragon kaj Budapeŝton. 



bele trai pagoj

LAUDO AL LA STULTECO
Erasmo de Roterdamo

ĉapitro 25§

Kunportu sciulon al bankedo kaj certe li ŝancelos ĝin 
per sia morna silento aŭ ĝenantaj demandetoj . Enmetu lin 
en balo kaj, li dancanta, ŝajnos al vi kamelo. Konduku 
lin al spektaklo kaj tuj vi vidos kiel nur per lia mieno 
baldaŭ diskrevos la tutan amuzigon, ĝis li estos 
devigata eliri el la teatro kiel klera Caton* se li ne 
trafas malŝrumpi la interbrovon.

Se en konversacio, li metas kuleregon, prompte kaj 
senespere falos en fabelon kvazaŭ lupo. Se temas pri 
aĉetado aŭ interkonsento antaŭ diversaj negocoj necesaj 
por la ordinara vivo, rapide vi povos konstati ke tia 
sciulo kondutas kiel Ŝtipo, ne kiel home.

Mi aldonus ke li ne utilas al si, al sia patrujo kaj 
siaj familianoj ĉar ne spertas pri normaj aferoj kaj 
larĝe disopinias de la ortodoksa senso kaj vivostilo, 
tial ke li facile gajnas la ĝeneralan malamon kontraŭ si 
pro sia renversa konduto kaj juĝo. Ĉar kion ordinare 
pritaktas homoj sed sensensajoj n, de malsaĝuloj faritaj 
kaj al si mem destinitaj? Pro tio se iu, en sia soleco 
dezirus kontraŭstari la ĝeneralan opinion, mi konsilus 
lin, imitante al Timono, elmigru al dezerto kaj tie, 
tute izolita, ĝuu lian saĝecon.

Esperantigis: Vale

SPRITAĴOJ DE ULEKSO
- Mia knabo estas tre lerta. Li jam povoscias francan 

lingvon kaj algebron. Joĉjo, bonvolu paroli iom algebre 
al ĉi tiu sinjoro.

En angla fama kastelo pro la aperoj de spektroj kiuj 
en ĝi okazis, gasto eliras noktomeze al la koridoro kaj 
li renkontas fantomon.

- Mi trairas senripoze tra ĉi tiu koridoro ant&u 
sepcent jaroj - diras la fantomo per raŭka melankolia 
voĉo.

- Tre bone - respondas la gasto - ĉu vi povus montri 
al mi kie troviĝas la necesejo?



PRI VORTFARADO KAJ VORTDEVENADO
Dedifita al sro, Jos£ Afii gelda, 
kiu rilatas kun la Akademio

Ĵus post mia artikoleto pri "transitiveco" aperinta 
en Valencia-Luno (junio 1991), mi ricevis la tre 
interesegan laboron de sro. Bernard Golden en Bulgara 
Esperantisto (junio 1991) pri la sarna temo, kaj apenaŭ 
mi povas eviti forlason almenaŭ supraĵe komenti ĝin.

Efektive, al mia dubo kaj demando 'ĉu kiuj kriterioj 
devas esti sekvataj por identigi konkretan verbon kiel 
transitiva aŭ ne transitiva, sro. Golden strebas 
respondi sed malkovras la plurajn malfacilaĵojn 
ekzistantajn pri tio:
- komplikaj gramatikaĵoj celantaj regulojn tion rilate
- malakordo inter leksikografoj
- "interfero" aŭ problemo kiu aperas kiam la samsignifa 
verbo ne akordas laŭ malsamaj lingvoj.

Poste la autoro mergiĝas en pesimismo ĉar studentoj 
pri lingvistiko en la Scienca Universitato de Budapeŝto 
kaj alie F. Baronnet malkaŝe konfesis la tutan neeblecon 
solvi tiun problemon.

El tio rezultas gravegaj konkludoj:
- kontraŭsensa juĝo dirante ke Esperanto estas facila 
lingvo sed "kun malfacilaj gramatikaĵoj".
- peniga instruado kaj uzado de la lingvo pro konstanta 
neceso konsulti en vortaro pri tiu problema.
- pesimismo kiu envenas sur Esperantujon kies membroj 
konscias tagon post tago pri la plia kaj plia 
malfacileco de la lingvo laŭ ĝia ne stangebla evoluado.

De tie la aŭtoro finkonkludas ke future Esperanto 
probable dividiĝos je du lingvoj:
* "demotika aŭ libera lingvaĵo" por kolektantoj, kongre- 
sistoj, toleremulo!, ktp.
♦ "elita lingvaĵo" por klerularo kaj literaturo.

Ankaŭ prikomentas la aŭtoro "La Teoriumadon" kien 
multaj esperantistoj fakte falas aŭ danĝeras fali kaj la 
netaŭgecon de tiu domaĵa stato kies eliro nepras por 
trascendl en la Esperanta Movado.

Tiu rilate mi memorigus ke jam la plej granda krizo 
kiu suferis Esperanto estis kun la klerularo. Unue sro.



Couturat post, vaste studadi la antaŭajn planiingvojn,per 
nura superstrekado senvalorigis la tutan Esperanton, do 
lau li, la radikoj devus esti neŭtraj por ke nur 
sangante la finiĝojn, la vorto restu gramatike difinita 
kiel substantiva, adjektivo aŭ verbo.

Kontraŭstaris Renfe de Saussure kiu demonstris ke la 
radikoj, per si mem, ordinare, jam difinas sian propran 
naturon en tiu senso. Sed restus por la akademianoj la 
grava tasko revizii la tutan vortaron kaj difini la 
naturon de eĉ, antaŭ ĉio, la dubaj vortoj kies naturoj 
varias laŭ malsamaj lingvoj. DfK se. Esperanto ne pavas 
esti averaĝo da aliai lingvaj sed bavi per. si be> sian 
propran personecon. estas necese ke la Akademio aŭ 
akademianoj prilaboru kune tiun aferon.

Du bedaŭraj cirkonstancoj okazis tiu rilate:
-» Unue: Renb de Saussure, tre naive, pensis ke li mem eĉ 
eltrovis tutan novan lingvon kaj prof. Th. Cart tiam 
prezidanto sentis sin devigata eksigi al Saussure el la 
Akademio. Tio efektiviĝis en 1920.
4 Due: Zamenhof opiniis sian lingvon krom internacia, 
facila, preciza, riĉa, natura, fleksebla, vivpova, 
sonora k.t.p. kaj rezignis apliki "filozofion ae lingvo" 
al Esperanto, tio kion en la nunaj tempoj apenaŭ oni 
povus fari.

Ie mi eltrovis ke en 1966 la akademianoj denove 
prenis sur si, la taskon komencita de Rene de Saussure 
kaj bedaŭre tiom delonge prokrastita. Sed nun mi scias 
nenion pri tiuj laboroj. Cu iu povas informi min pri ĉi- 
entrepreno? Ĉar kompreneble, sen tia precizigo la 
vortfarado kaj vortdevenado apenaŭ povas progresi:

Por ekzemplo: Ordinare oni devenigas la vorton "sido" 
de "sidi". Ĉu la radiko "sid" estas substantivo aŭ 
verbo? Ni ja ne estas sufice fakita por salvi tiun 
problemon sed evidentas ke laŭ la devenado de la 
okazaĵoj ni ne povas imagi la koncepton “sidi" sen 
antaŭa “sido", do ŝajnas “sido" antaŭa al "sidi". Kian 
gravecon havas tio?

Estas tute klare ke Esperanto bone diferencigas: 
Ag-verboj aŭ verboj de ago: verdigi, eternigi, purigi... 
Esenc-verboj au verboj de esenco: verdi, eterni, puri... 
Stat-verboj aŭ verboj de stato: sidi, kuŝi, situi...



Sed fojfoje eliras el la tekstoj vortoj kiuj aspektas 
kripligitaj de silaboj: loki, plani, zoni... Ekzemple: 
Cu lok' estas substantivo aŭ verbo? La esperantistoj 
rememoros pri “nun de loko flugu ĝi al loko", do ŝajnas 
lok' substantivo. Kaj kial verbigi senpere la radikon 
lok'? do, kial ne loki: esti lokata kaj lokigi: meti en 
lokon? Cu de favoro, kial ne favori: esti favora kaj 
favorigi: fari favoron?

Se de diferenco devenas diferenci, esti diferenca; 
kaj diferencigi, fari diferencon, kial ne de obstaklo, 
obstakli kaj obstakligi? Kial ne ordi (kiel volas B. 
Golden) kaj ne ordigi? Se Zamenhof utiligas la voĉojn: 
pliigita, senigita, kunigita, eksigita, probable 
devenantaj de la verboj pliigi, senigi, ktp. do kial ne 
ekigi kaj ekiĝi anstataŭ eki? Kial fii (kiel volas F. de 
Diego) kaj ne fiagi?

Jam estis signita de la recenzantoj la tre tiklega 
kaj danĝera eĉ iam simple ne korekta manovro (ĉu 
Grabowska manovro?) devenigi senpere verbojn el 
substantivoj aŭ (adjetivoj), do kio signifas "patras", 
“poezias" "unuas". Kio signifas kongresi? Cu ĉeesti al 
la kongreso, Ĉu kunlabori, ĉu partopreni, ĉu soleni, ĉu 
ĝui, ĉu ferii? Kial almenaŭ ne kongresumi? DO, SI 
GENERALE DEVAS KONKLUDI KE ESENCE LA SUBSTANTIVOJ NE 
ESTAS VERBOJ.

Kio signifas kadavri? Ĉu disfali kadavron? Ĉu morti? 
ĉu disiĝi en pecetoj? ĉu disgliti?

« kadavras plu la kor' de miaj sentoj.

* sur lipoj, brakoj, sinoj, am-invitaj...
M. Fernandez

Tamen, aliajn fojojn, tiu manovro estas akceptebla 
(ekzemple ĉe vortoj: telefoni, roli, propagandi) sed ne 
Ĉiam. La vortoj bezonas silabojn, signifojn, energion 
kaj (esprimante ĝin per zamenhofaj vortoj) viv-povon. 
Do, se kelkaj radikoj ankoraŭ ne havas propran naturon, 
kiel mi pretendas (almenaŭ ĉe la verboj) ke ili havu 
krome transitivecon? Cu tiu tasko estas por la 
akademianoj aŭ por kiu?

Valencio-Cheste, decembro 1991
VALE



NEKROLOGOJ

Marla Teresa Marti
La pasintan 24-an de decembro, post longa 

kaj grava malsano, forpasis nia samideanino 
Maria Teresa Marti , edzino de Angel Matiero 
Gonzalez, tre veterana membro kaj eksestrarano 
de Valencia Esperanto-Grupo, al kiu ni ĉiuj 
kore kondolencas.

Armando Cortis Garcia
La pasintan decembran mortis en Londono, post longa 

malsano, Armando CortĜs Garcia, granda ĉestana esperan- 
tisto, tre amata de niaj vilaĝanoj.

Dum la postmilitaj jaroj, Armando kaj aliaj infanoj 
(inter ili Enrique Arnau) Ĉeestis al la kursoj de Espe- 
ranto gvidataj de Francisco MAfiez en Cheste. Mafiez ins- 
truis la infanojn ke per Esperanto la homoj kunportas la 
ŝlosilojn de la mando kaj tiuj knaboj sen grandaj rime- 
doj por disvolvi sin en la vivo, studis kaj esperis. Dum 
sia juneco Armando ĉiam kondutis kiel fervora esperan- 
tisto kaj laŭokaze al sia altstaturo kutimadis kunporti 
la verdan standardon en Ĉiuj esperantaj festoj kaj sole- 
noj .

Post sia militoservo, Armando, danke al Esperanto, 
trovis taskon en Londono kie li laboris kelkajn jarojn. 
Poste, jam regante la anglan, li translogis sin al Usono 
kie pasigis praktike sian laborvivon.

Lia postrestaĵo cindrigita en Londono kaj ĵus trans- 
lokita al Cheste, restas enterigita en la ĉestana tombe- 
jo. La tuta ĉestana Grupo de Esperanto prifunebris lian 
forpason kaj kondolencas lian fratojn.
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MALFERMA KUNVENO PRI UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO,VALENCIA 1993

Organizas: La LKK de ia 78.a Universala Kongreso de Esperanto
Dato ; 29-a de Februaro de 1992
Loko : Madrida Esperanto Liceo,strato Atocha 98,4-a etagb' 
Horo ; 10.00 ĝis 18.00

TAGORDO:
1. - Informo pri la situacio de la demarŝoj ĝis nun faritaj.
2. - Financa raporto.
3. - Antaŭkongreso.
4. - Postkbngreso.
5. - Volontula reto.
6. - La hispanaj esperanto-asocioj kaj la UK.
7. - Estonia agado.
8. - Demandoj,proponoj kaj sugestoj.

Estas elkore invitata ciu unuopa esperantisto,e-a asocio,la ĝisnunaj 
kunlaborantoj,kaj ciu interesito pri 1$ sukceso de tiu historia kon- 
greso.

Bonvolu konfirmi vian'ceeston al la telefonnumero: (96) 3-40-13-69

La prezidanto de LKK


